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Protokoll 10, 2021                                                                                                                                                                                  
Norges Cricketforbund  

Dato: onsdag 26. mai 2021, kl. 17:00 – 18:00 

Sted: Digitalt via Teams 

Til stede:  

Shahbaz Tariq    President       

Neeta Sankholkar   Visepresident 

Farial Safdar   Styremedlem, sak 63 og deler av 64 

Moosa Ali Rashid   Styremedlem 

Yousuf Gilani   Styremedlem 

Bijeyata Kumari   Varamedlem  

Harpal Singh Sidhu  Varamedlem  

Gry Bruaas   Generalsekretær 

Erik Aas Andresen  Administrasjonen, sekretær 

 

Fordi styret var vedtaksdyktige med 4 stemmer under samtlige saker, ble ikke varamedlemmer ikke 

involvert under avstemming. 

 

Sak 63, 2021 Godkjenning av innkalling og saksliste  

Vedtak: 
Styret vedtok å godkjenne innkalling og saksliste. 

 
Sak 64, 2021 Sesong 2021, Plan B – alternativ aktivitet  
 
I sak 56/2021 ble det besluttet å gjennomføre en innspillsrunde, der klubbenes forhold til aktivitet 
under koronapandemien skulle innhentes. Undersøkelsen ble sendt til klubbene 10. mai 2021, med 
frist for tilbakemeldinger 16. mai 2021. 
 
Intensjonen med undersøkelsen var å få en bedre oversikt over hvordan klubbene håndterer 
kombinasjonen pandemi & cricketaktivitet, slik at styret lettere kan beslutte alternativt 
aktivitetstilbud tilpasset situasjonen. 
 
Undersøkelsesrespons var på 32%. I tillegg mottok vi henvendelser fra et knippe klubber. Besvarelser 
ble delt i eget dokument sammen med saksdokumentet.   
 
I tillegg til klubbenes holdninger og restriksjoner knyttet til en koronahverdag, må følgende tas i 
betraktning: 
 
1 - Banekapasiteten 

• Bærum er ikke tilgjengelig før 1. september 

• Oslos baner er under oppgradering, der endelig ferdigstilles beror på vær og grunnforhold. 

NCF vil prioritere ferdigstillelse av alle baner, selv om det vil påvirke banekapasiteten i en 

begrenset periode. 

• Drammen er i så dårlig forfatning at det er spilt inn til at banen er uspillbar. Tar kommunen 

dette på alvor, vil også Drammen være utilgjengelig i perioden den oppgraderes.   
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2 - Fleksibilitet 
Gitt en usikker plan for gjenåpning nasjonalt/lokalt, bør cricketaktiviteten enkelt la seg tilpasse, slik at 
det ikke går utover spillet og spenningen.  
 
3 - Muligheter med gruppespill 

• Fleksibel påmelding av antall lag og valg av region 

• Alle kan møte alle, alle kan delta, ingen inndeling i divisjonsnivå 

4 - Norges representant under ECL 2022 
 
ECL har måttet avlyse for andre år på rad og oppfordrer alle land til å vurdere en playoffkamp mellom 
de ulike klubber som er nominert til å representere Norge under ECL 2020/2021.  
 
Får Norge spilt noe form for T20-cricket i 2021, oppfordrer ECLs-opphavsmann – Daniel Weston, at 
det settes opp en playoffkamp mellom vinnerlaget fra 2021-aktiviteten og Bjørvika CK. Vinneren av 
playoffkampen vil representerer Norge under ECL 2022. 
 
Dette kan åpne for at samtlige lag som spiller i 2021, kjemper om plassen om å representere Norge 
under ECL 2022. 
 
Vedtak 1 – Tilbakemelding klubb 

a) Ta tilbakemelding fra klubbene til etterretning, uten ytterligere involvering 
b) Ta tilbakemelding fra klubbene til etterretning, med ytterligere involvering i lagledermøte 

 
Styret vedtok med 3 mot 1 stemmer å ta tilbakemelding fra klubben til etterretning uten ytterligere 
involvering. De som stemte mot vedtaket, var Yousuf Gilani. 
 
Vedtak 2 – alternativ aktivitet 

a) Plan B, vanlig T20 serie, enkel runde 
b) Plan B, regional avvikling av T20 aktivitet med fleksibel påmelding av antall lag og valg av 

region 
 
Styret vedtok med 3 mot 1 stemme Plan B, regional avvikling av T20 aktivitet med fleksibel påmelding 
av antall lag og valg av region, og ba generalsekretæren utarbeide informasjon med påmelding til 
klubbene. De som stemte mot vedtaket, var Yousuf Gilani. 
 
Regionalt spill skal ha følgende retningslinjer 

• Overgangsvinduet er uendret, åpner kl. 00.01 den 20. juni og stenger kl. 23.59 den 5. juli. 

• Fleksibel påmelding av antall lag og valg av region 

• Hvert lag skal ha faste spillelister 

• Gruppene i hver region fordeles ved loddtrekning 

• Gruppene trekkes uavhengig av nivå 
 
Vedtak 3 – Norges representant til ECL 2022 

a) ECL representant i 2022, utnevnt T20-vinner i 2021 møter tidligere vinner Bjørvika CK 
b) ECL representant i 2022, Bjørvika CK beholder sin nominasjon 

 
Styret vedtok at ECL representant i 2022, utnevnt T20-vinner i 2021 møter tidligere vinner Bjørvika CK 
Enstemmig vedtatt. 
 
Medlemmer som tok ordet i saken: 
Shahbaz Tariq, Neeta Sankholkar, Harpal Singh Sidhu, Moosa Ali Rashid, Yousuf Gilani.  
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Sak 65, 2021 Forberedelse Idrettstinget 2021  
Saksdokumenter til kommende Idrettsting 2021 er publisert. Styret tok en gjennomgang av de 
viktigste sakene for å diskutere NCFs holdninger, hva som skal menes og stemmes for. 
 
For informasjon og saksdokumenter – KLIKK HER 
 
Vedtak: 
Styret gjennomgikk hovedsakene og de ulike valg under Idrettstinget, og ba visepresidenten Neeta 
Sankholkar ta dette med seg inn i debatten og valgene under kommende Idrettsting. 
 

https://www.idrettsforbundet.no/om-nif/idrettstinget/

